
АВЕН. Най больш пра вiль ным па ды хо дам на 
гэ тым тыд нi ста не больш пра ца ваць i менш 
раз маў ляць. Гэ та бу дзе цал кам ад па вя даць 
ва ша му ўнут ра на му ад чу ван ню, га лоў нае — 

здо лець рэа лi за ваць та кую схе му дзе ян няў. Нель га 
да пус каць эма цы я наль ных зры ваў i праз мер на га на-
пру жан ня. Па стаў це ся сур' ёз на да афарм лен ня да ку-
мен таў, раз лi ча ных на доў гую перс пек ты ву.

ЦЯ ЛЕЦ. Па дзеi бу дуць раз вi вац ца ў леп шы 
бок. Не ча ка на мо гуць з'я вiц ца но выя блiс ку чыя 
перс пек ты вы. Па спра буй це не ад маў ляць у да-
па мо зе i пад трым цы сяб рам, ка лi гэ та ў рам ках 

ва шых маг чы мас цяў. А вось дрэн ны на строй, ка лi ён 
бу дзе та кiм, лепш тры маць на аб ро цi, каб па збег нуць 
не па трэб ных праб лем з на ва коль ны мi. Ве ра год ны пры-
ем ны ад па чы нак у вы хад ныя днi ў вуз кiм ко ле. 

БЛIЗ НЯ ТЫ. Вас усю ды бу дзе су пра ва джаць 
лёг кi флёр та ям нi час цi. Бу дзе це па доб ныя на 
джы на, вы ра ша ю чы раз на стай ныя за да чы з 
са праў ды ча роў най лёг кас цю i ма гут нас цю. 

Не пры май це па спеш лi вых ра шэн няў, аб дум вай це свае 
бу ду чыя ўчын кi па не каль кi ра зоў. Па жа да на не мi ту-
сiц ца дар ма i не да ваць iл жы вых абя цан няў.

РАК. Лёс мо жа пры га та ваць не ча ка ныя вi ра жы, 
та му за лiш няя прад бач лi васць не за шко дзiць. 
Па жа да на пра явiць раз важ лi васць i асця рож-

насць, а так са ма за няц ца за вяр шэн нем ста рых спраў. 
Час спры яль ны для твор чых рас па чы нан няў. Па мя тай-
це, што ча сам но вае — гэ та доб ра за бы тае ста рое.

ЛЕЎ. Ты дзень скла да ны i не прад ка заль ны, 
та му да вя дзец ца на брац ца муд рас цi i цяр пен-
ня, каб пе ра адо лець скла да нас цi, якiя рап там 
уз нi ка юць. На стае час вы ка нан ня даў нiх абя-

цан няў. Па спра буй це зра бiць гэ та, каб не зна рок не 
па крыў дзiць блiз кiх. Не за бы вай це ся пра на за па ша ныя 
хат нiя кло па ты — яны ча ка юць свай го вы ра шэн ня.

ДЗЕ ВА. Ты дзень бу дзе на поў не ны раз на стай-
ны мi па дзея мi. Раз лiч вай це толь кi на ўлас-
ныя сi лы, бо да па мо га iн шых мо жа ака зац ца 

«мядз ве джай па слу гай», на ступ ствы якой цяж ка бу дзе 
вы пра вiць. Вар та за пла на ваць важ ныя спра вы на па-
ча так тыд ня: ваш энер ге тыч ны па тэн цы ял бу дзе на 
вы со кiм уз роў нi. Будзь це асця рож ны мi пры зно сi нах 
з ка ле га мi i ста ран на пра вя рай це дзе ла вую iн фар-
ма цыю.

ША ЛI. Не зай май це ся са ма ка пан нем, каб не 
зве даць глы бо ка га рас ча ра ван ня вы нi кам. 
Се ра да — адзiн з са мых па спя хо вых дзён тыд-

ня, ка лi вы ўпэў не ны ў тым, ча го жа да е це да сяг нуць. 
Для мак сi маль на га пос пе ху спат рэ бiц ца за ся ро джа-
насць i ўпэў не насць ва ўлас ных сi лах.

СКАР ПI ЁН. Ты дзень спры яль ны для но вых 
пра ек таў, по шу ку дзе ла вых парт нё раў i ад-
на дум цаў. Адзi нае, што мо жа азмро чыць на-

строй, — улас ныя спаз нен нi i ство ра ныя гэ тым не па-
ра зу мен нi. Та му па спра буй це раз лiч ваць час, звя за ны 
з па езд ка мi i пе ра соў ван ня мi. За ка ха насць не заў сё ды 
спры яе за ся ро джа нас цi ў пра цы.

СТРА ЛЕЦ. Ка лi ёсць маг чы масць, па спра-
буй це па збя гаць кан так таў з на чаль ствам, 
бо гэ тыя зно сi ны пры ем ных мо ман таў у най-

блi жэй шы пе ры яд не абя цае. Вы ця пер, як нi ко лi, пра-
нiк лi выя — вы ка рыс тоў вай це гэ ты стан для рас крыц-
ця шмат лi кiх та ям нiц у сва iм жыц цi. Не ха пай це ся за 
ты ся чу спраў ад ра зу. Лепш вы браць штось цi ад но i на 
гэ тым за ся ро дзiць усю ўва гу i на ма ган нi.

КА ЗЯ РОГ. Пос пех бу дзе ўсмi хац ца. У пер шай 
па ло ве тыд ня мо жа над звы чай па це шыць iн-
фар ма цыя, якая па сту пi ла ад блiз кiх сяб роў. 
Не вар та брац ца за вы ка нан не чу жых да ру-

чэн няў. У дру гой па ло ве тыд ня вар та пра явiць пад-
вы ша ную асця рож насць у да чы нен нi да пры ваб ных 
пра па ноў, якiя па сту пяць. Усё не так прос та, як мо жа 
пад ацца на пер шы по гляд. 

ВА ДА ЛЕЙ. З'я вiц ца шанц да маг чы ся больш 
уплы во ва га ста но вi шча i за ма ца ваць свае 
да сяг нен нi. Па спра буй це не за хап ляц ца са-
ма кры ты кай, не ба ча чы нi чо га ва кол, бо мо-

жа це са пса ваць ад но сi ны з блiз кi мi людзь мi. У пер шай 
па ло ве тыд ня да вя дзец ца вы кон ваць да дзе ныя ра ней 
абя цан нi, так што па спра буй це ха ця б не па вя лiч ваць 
iх коль касць не аб ду ма ны мi вы каз ван ня мi.

РЫ БЫ. Асця рож насць — вось дэ вiз для на-
ды хо дзя ча га тыд ня. З-за пе ра ацэнь ван ня 
ўлас ных маг чы мас цяў ры зы ку е це па шко дзiць 

сва ёй пра фе сiй най рэ пу та цыi. Га нi це прэч апа тыю, 
ля но ту i за сму чэн не: яны не спры я юць ажыц цяў лен ню 
пла наў i за дум. Ня вы ка на ныя аба вя за цель ствы, ка лi 
та кiя ёсць, мо гуць ства рыць праб ле мы, якiя бу дуць 
пры гня таць.

Верш Ана то ля Вяр цiн ска га.
Му зы ка Эду ар да Хан ка.

Бы ло ў сал да та два по лi:
по ле, дзе квет кi iр ваў,
бе гаў з сяб ра мi на во лi,
i по ле, дзе ён ва я ваў.

Пры пеў:
Цi ха бы ло i чыс та
у по лi яго дзя цiн ства.
Бы лi агонь i дым
на по лi рат ным тым.

Два по лi бы ло ў сал да та,
Ад но зе ля не ла тра вой,
дру гое бы ло ўза ра та
вай ной i па лi та кры вёй.

Пры пеў.

Бы ло ў сал да та два по лi:
по ле, дзе квет кi збi раў,
бе гаў з сяб ра мi на во лi,
i по ле, дзе ён па мi раў.

Пры пеў:
Бы лi агонь i дым
на по лi рат ным тым.
Цi ха бы ло i чыс та
у по лi яго дзя цiн ства.
Бы лi агонь i дым
на по лi рат ным тым.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.39 17.09 8.30
Вi цебск — 8.34 16.53 8.19
Ма гi лёў — 8.29 16.59 8.30
Го мель — 8.19 17.02 8.43
Гродна — 8.53 17.26 8.33
Брэст    — 8.47 17.32 8.45

Iмянiны
Пр. Аляксандры, Елізаветы, 
Капіталіны, Андрэя, Марка, 
Несцера. 
К. Аляксандра, Анатоля, Людвіка, 
Тодара, Урсына.

Месяц
Поўня 17 лістапада. 
Месяц у сузор’і Цяльца. 
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Мiж на род ны дзень та ле рант нас цi. У гэ ты дзень у 1995 
го дзе дзяр жа ва мi — чле на мi Ар га нi за цыi Аб' яд на ных На-
цый бы ла аб ве шча на i пад пi са на Дэк ла ра цыя прын цы паў 
та ле рант нас цi па пы тан нях аду ка цыi, на ву кi i куль ту ры. 
Та ле рант насць — гэ та па ва га, ус пры ман не i ра зу мен не 
раз на стай нас цi куль тур су час на га све ту, фор маў са ма-
вы яў лен ня i са ма пра яў лен ня асо бы.

1905 год — на ра дзiў ся (вёс ка Тру ха на вi чы, ця пер Ка-
пыль скi ра ён) Ян Скры ган, бе ла рус кi пiсь мен нiк, 

за слу жа ны ра бот нiк куль ту ры Бе ла ру сi. Па чат ко вую аду ка-
цыю атры маў у мяс цо вай цар коў на пры ход скай шко ле, по тым 
ву чыў ся ў Слуц ку ў бе ла рус кай гiм на зii i сель ска гас па дар чым 
тэх нi ку ме. Пра ца ваў у Дзяр жаў ным вы да вец тве Бе ла ру сi, у 
ча со пi се «По лы мя», за гад чы кам рэ дак цыi Бе ла рус кай Са-
вец кай Эн цык ла пе дыi. У 1936 го дзе рэ прэ са ва ны i вы сла-
ны ў Ке ме раў скую воб ласць. У 1946-м быў вы зва ле ны. У 
1949-м зноў арыш та ва ны i вы сла ны ў Сi бiр. Рэ абi лi та ва ны ў 
1954 го дзе. У 1975-1985 гг. — ад каз ны сак ра тар Ка мi тэ та па 
Дзяр жаў ных прэ мi ях Бе ла ру сi ў га лi не лi та ра ту ры, мас тац тва 
i ар хi тэк ту ры. Аў тар кнiг апа вя дан няў, апо вес цяў «На та ля», 
«Ня про ша ная сля за», «Ска жы ад но сло ва», «Свая апо весць», 
«Кру гi» i iн шых. На пi саў кнi гi ўспа мi наў, парт рэ таў, на та так i 
ар ты ку лаў па праб ле мах лi та ра тур на га май стэр ства i куль ту-
ры мо вы «Ра нiш нiя ро сы», «Не каль кi хвi лiн чу жо га жыц ця». 
Пе ра клаў на бе ла рус кую мо ву кнi гi i асоб ныя тво ры Iва на 
Бу нi на, Мак сi ма Гор ка га, Кан стан цi на Фе дзi на, укра iн скiх, 
лi тоў скiх, ла тыш скiх i эс тон скiх аў та раў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ мii Бе ла ру сi за ўдзел у ства рэн нi Бе ла рус кай Са вец кай 
Эн цык ла пе дыi. Па мёр у 1992 го дзе.

1941 год — «Iх бы ло толь кi двац цаць во сем, а за спi ной 
бы ла Маск ва...» Гэ та сло вы з пес нi пра ге ро яў-

пан фi лаў цаў, якiя аба ра ня лi Маск ву ў лiс та па дзе 1941-га. 
28 бай цоў здзейс нi лi подз вiг, якi ўвай шоў у пад руч нi кi гiс то рыi. 
Чац вёр тая ро та дру го га ба таль ё на 1075-га страл ко ва га пал ка 
на ча ле з па лiт ру ком Ва сi лём Клач ко вым-Дзi е вым ста ла той 
сi лай, якая па вiн на бы ла су праць ста яць вя лiз на му на цiс ку 
во ра га на Ва ла ка лам скiм на прам ку. Ча ты ры га дзi ны пан фi-
лаў цы стрым лi ва лi тан ка вае i пя хот нае на ступ лен не во ра га, 
знi шчыў шы 18 тан каў. Боль шасць з гэ-
тых ге ро яў ра зам з ка ман дзi рам за гi ну-
ла на по лi бою. Але iх iм ёны i подз вiг да 
гэ та га ча су жы вуць у па мя цi лю дзей.

1953 год — 60 га доў споў нi ла-
ся б сён ня Аляк санд ру 

Пра ка пен ку, вы дат на му бе ла рус ка му 
фут ба лiс ту. Брон за вы пры зёр Алiм пiй-
скiх гуль няў (1980). У чэм пi я на тах СССР 
пра вёў 168 мат чаў, за бiў 52 га лы, у скла-
дзе мiнск ага «Ды на ма» — 163 гуль нi, 
51 гол. Па мёр у 1989 го дзе.

Аляк сандр ЕЛЬ СКI, пiсь мен нiк, эт ног раф, пуб лi цыст:

«Без гар мо нii ад роз нен няў свет вы гля даў бы 
мёрт ва, без змес ту, нi бы шэ ры фон, якi не мае анi 
кон ту раў, анi перс пек ты вы, анi ўся го та го, што 
ро бiць раз на стай ным вы гляд, ажыў ляе дзе ян нi, 
што на дае воб ра зу тон i вар тасць рэ ча iс нас цi».

Па га ры зан та лi: 1. Буль-
ба. 3. Дзя куй. 10. Ода. 11. 
Ра бо та. 12. Пу цi ла вец. 13. 
Крок. 15. Зубр. 16. Стол. 17. 
Мя са. 18. Квас. 19. Язык. 21. 
Ра ёк. 22. Iгар. 23. «Бе ла рус-
ка». 29. Ка на ва. 30. Фон. 31. 
Ар цель. 32. Ка лi ва.

Па вер ты ка лi: 2. Бан-
ту. 4. Зер не. 5. Удой. 6. 
Се на кос. 7. Го нi. 8. Ха та. 
9. Ка чар га. 14. Ка ла сок. 
15. Зем ля кi. 18. Ка роў ка. 
20. Ка ра вай. 24. Еса ул. 25. 
Ар фа. 26. Урна. 27. Кук ла. 
28. Шнур.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2977--2976-

С А Л О Н  П Р Ы Г А Ж О С Ц ІЧ А С  Т У Й  Ц Е  С Я !

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

На чац вёр ты дзень ад сут нас цi жон кi 
прыгата ваў но вую стра ву — змя шаў тры 
га тун кi пель ме няў.

— Пят ро вiч, ты ча му не за кус ва еш, 
а толь кi за нюх ва еш?

— Я на ды е це.

Ка лi жон ка ска за ла му жу, што ку пi ла 
но выя бо ты — ску ра ныя, ка рыч не выя i са 
спраж кай, ён i не па да зра ваў, што гэ та... 
тры па ры!

На спат кан нi.
— Ты спаз нiў ся!
— Ты шы коў на вы гля да еш!
— Ты па мi ла ва ны.

Каз ка. Бы ло ў баць кi тры сы ны. Ве даў 
жа ён толь кi пра ад на го.
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Ка пус та па-гру зiн ску
Спат рэ бiц ца: ка пус та бе ла ка чан ная — 3 кг, бу ра-

кi — 1,5 кг, пе рац чыр во ны пя ку чы — 3 шт., час нок 
(га лоў кi) — 2 шт., сель дэ рэй лiс та вы — 2 пуч., соль 
(пры клад на 120—130 г) — 3 ст. л. з вер хам, ва да (пры-
блiз на) — 2 л.

Пач нём з вы ба ру га род нi ны. Гэ та важ на. Ка ча ны 
ка пус ты па вiн ны быць ма лень кiя. Мож на i вя лi кiя вы ка-
рыс тоў ваць, але яны рас сып люц ца, а ха раст во гэ та га 
са лен ня — у ка ва лач ках. Бу рак па вi нен быць яр кi i са-
лод кi. З зе ля нi ны — ТОЛЬ КI сель дэ рэй! Не да да вай це 
нi чо га лiш ня га хоць бы ў пер шы раз. Ця пер ра сол. Ён 

па вi нен быць ха лод ным, 
та му пры га ту ем яго за-
га дзя. За кi пя цi це ва ду i 
рас тва ры це ў ёй соль. 
Па вi нен атры мац ца смак 
больш са лё ны, чым мар-
ская ва да. Цал кам асту-
дзiць. Ка пус ту па рэ заць 
не буй ны мi доль ка мi ра-
зам з храп кай. Ма лень-

кiя ка ча ны рэ жам на па ло ву, а по тым кож ную па ло ву 
на 3 част кi. Мож на рэ заць i больш буй на, але ка пус та 
па вiн на доб ра пра фар ба вац ца, а буй ным ка вал кам 
гэ та скла да ней. Бу рак рэ жам тон кi мi кру жоч ка мi. 
Час нок чыс цiм, доль кi рэ жам на 2 (цi больш) част кi. 
Так ён ад дасць больш во да ру. Пе рац чыс цiм i рэ жам 
коль ца мi. У пер шы раз мож на да даць менш пер цу, цi 
ма ла што… Бя ром глы бо кую ёмiс тасць для са лен няў. 
Вы клад ва ем на шы на рых тоў кi плас та мi: тро хi бу ра коў 
на дно, ка пус та, бу ра кi, па сы па ем час на ком, коль ца мi 
пер цу, кла дзём па цёр ты ў ру ках сель дэ рэй (па ру га лi-
нак)… Так за паў ня ем усю каст ру лю. Звер ху — бу ра кi. 
За лi ва ем ха лод ным ра со лам так, каб па кры ваў усю 
га род нi ну. За тым — на крыў ку i за бы ва ем пра на шу 
стра ву днi на тры. По тым на сып це тро хi со лi звер ху 
ў ра сол i раз мя шай це. Ка пус та прос та ста iць пры па-
ка ё вай тэм пе ра ту ры 5 дзён. Мож на ўжо i па каш та ваць. 
А за ад но — пры браць у ха ла дзiль нiк. Смач на ўсё — i 
ка пус та, i бу ра кi, i пе рац, i час нок… Та кое па воль нае 
пра соль ван не спры яе iдэа льна му змеш ван ню роз-
ных сма каў. Для па да чы ка пус ту прос та вы клад ва юць 
на та лер ку. Мож на па рэ заць на больш дроб ныя ка вал-
кi. А не ка то рыя рэ жуць дроб на i па лi ва юць але ем. Але 
асаб лi вае ха раст во — ес цi вось так, як ёсць.

Скур кi ад ба на на да па ма га юць раз вар вац ца мя су.  �
У каст ру лю з мя сам па клас цi скур ку ад ба на на. Вас 
пры ем на здзi вiць атры ма ны вы нiк. Мя са бу дзе мяк кiм 
са ка вi тым i дух мя ным.

Ма лоч ныя ка шы со ляць менш, чым зва ра ныя на ва- �
дзе, вы кон ва ю чы пра вi ла па пя рэд ня га па со лу — гэ та 
зна чыць, соль кла дуць ра ней, чым кру пы.

Сці ра ем уз рос та выя пля мы 
З уз рос там час та на тва ры і ру ках з'яў ля юц ца так 
зва ныя піг мент ныя пля мы («пя чо нач ныя» або, як 
іх на зы ва юць, ста рэ чыя). Ад нак ча сам па пры-
чы не па ру шэн ня функ цы я на ван ня ўнут ра ных ор-
га наў та кія пля мы мо гуць з'я віц ца і ў ма ла дых 
дзяў чат, асаб лі ва 
ця жар ных. У боль-
шас ці вы пад каў 
гэ тыя пля мы (вя лі-
кая коль касць ме-
ла ні ну ў ра га вым 
слоі — эпі дэр мі се 
і дэр ме) не мо гуць 
на нес ці ні я кай шко-
ды ску ры, але вы гля да юць не эс тэ тыч на. Та му 
боль шасць жан чын імк нец ца ад іх па зба віц ца — 
і не толь кі ў са ло нах пры га жос ці, але і до ма.

ХАТ НІЯ СРОД КІ
ДЛЯ ВЫ ДА ЛЕН НЯ ПІГ МЕНТ НЫХ ПЛЯМ 

Каб да маг чы ся жа да на га вы ні ку, мо жа спат рэ біц ца 
пра цяг лы час. Мас кі і лась ё ны для адбельвання скуры 
трэ ба ўжы ваць на пра ця гу ме ся ца кож ны дзень.

— Ра ні цай і ўве ча ры змаз ваць твар ке фі рам або 
ёгур там. На са мі пля мы мож на на но сіць сок грэй пфру-
та або лі мо на.

— Раз вя дзі це цёп лай ва дой 1 ста ло вую лыж ку гар-
чыч на га па раш ку. Атры ма най каш кай на маж це піг мент-
ныя пля мы. Пры пер шых пры кме тах смы лен ня змый це 
пра ха лод най ва дой і вы тры це на су ха ску ру руч ні ком. 
Мас ку нель га выкарыстоўваць пры па шы ра ных са су-
дах на тва ры і за ўваж ным ва ла ся ным по кры ве.

— Раз вя дзі це 1 ста ло вую лыж ку све жых (не су хіх!) 
драж джэй да кан сіс тэн цыі смя та ны 3%-м пе ра кі сам ва-
да ро ду (для тлус тай ску ры) або цёп лай ва дой (для су хой 
ску ры). На ня сі це атры ма ную па сту на твар. Пас ля поў-
на га вы сы хан ня змый це мас ку пра ха лод най ва дой.

— На ма чы це скла дзе ную ўдвая мар лю ў све жа вы-
ціс ну ты сок з ягад ка лі ны. На кла дзі це мар лю на твар 
на 10 хві лін. Па мый це ся пра ха лод най ва дой.

— Вазь мі це 2 ста ло выя лыж кі дроб на пасечанага 
зяленіва пят руш кі і за лі це па ло вай шклян кі кі пе ню. 
Праз га дзі ну пра ца дзі це праз мар лю. Змя шай це сок 
пят руш кі з ма ла ком у пра пор цыі 1:1. Пра ці рай це твар 
атры ма ным на сто ем ра ні цай і ўве ча ры.

ПРА ФІ ЛАК ТЫ КА З'ЯЎ ЛЕН НЯ ПІГ МЕНТ НЫХ ПЛЯМ 
— Аба вяз ко ва вы ка рыс тоў вай це сон ца ахоў ныя 

срод кі.
— Не аб ход на са чыць за на яў нас цю ў ва шым ра цы-

ё не та кіх ві та мі наў, як С і РР. Па жа да на па мен шыць 
спа жы ван не ка вы.

— Пры вы ка ры стан ні кас ме тыч ных прэ па ра таў, 
якія ад бель ва юць, вар та па мя таць пра тое, што яны 
ва ло да юць вы суш ва ю чым дзе ян нем, та му іх трэ ба 
выкарыстощваць вель мі асця рож на.

Па га ры зан та лi: 1. Ка лi... ёсць, му жы ку не пост 
(прык.). 3. «Тым, хто на по лi\\З ле цей ка ў ле та\\... iм, 
род ным,\\... за гэ та!». З вер ша П. Броў кi «Пес ня хле-
бу». 10. Ура чыс ты верш. 11. ... — не тур бо та (прык.). 12. 
«Фар дзон — ...». Мар ка трак та ра, якiя пра ца ва лi на Бе-
ла ру сi ў 20-30-я га ды мi ну ла га ста год дзя. 13. Тэмп ру ху 
пры хадзь бе. 15. Ула дар Бе ла веж скай пу шчы, сiм вал 
Бе ла ру сi. 16. Уво сень за ... про сiм! (прык). 17. Доб ры 
каз ляк ле пей за кеп скае ...(прык.). 18. Бу дзе час — бу дзе 
i ...(прык.). 19. Ка ро ву б'юць за зык, а ба бу за ...(прык.). 
21. Мi фiч ная iс то та, якая кла по цiц ца пра зве зе нае ў 
ста до лу збож жа. 22. Муж чын скае iмя. 23. Га ту нак груш 
поз ня лет ня га тэр мi ну вы спя ван ня. 29. Не глы бо кi роў для 
сцё ку ва ды. 30. Зад нi план кар цi ны. 31. Ад на з форм 
сель ска гас па дар ча га аб' яд нан ня ся лян на Бе ла ру сi ў 
пер шыя га ды ка лек ты вi за цыi. 32. Асоб на ўзя тая рас лi-
на, сцяб лi на.

Па вер ты ка лi: 2. На род насць, прад стаў нi кi якой скла-
да юць боль шасць на сель нiц тва Аф ры кi. 4. ... пу ды пры-
но сiць (прык.). 5. Коль касць ма ла ка, на до ена га за адзiн 
раз. 6. Не ду май, што заўт ра ма роз, а iдзi на ...(прык.). 
7. Ад рэ зак па ла сы вор най зям лi. 8. Гас па дар ад ха ты 
на шаг, ... ад яго на два (прык.). 9. Тое, чым вы гра ба-
юць по пел з пе чы; на ёй аб' яз джа лi по ле з ка ноп ля мi, 
ка лi яны доў га не ўсхо дзi лi. 14. ... да ка лас ка — i сна поў 
сцiр та (прык.). 15. «I мне так за вi таць да до му хо чац ца,\\
Ка лi ка па юць буль бу ...». З вер ша С. За кон нi ка ва «Ка-
па юць буль бу ...». 18. Бы ла б ..., а да ён ка зной дзец ца 
(прык.). 20. Свя точ ная бул ка, якую, па даў няй тра ды цыi 
бе ла ру саў, вы пя ка лi на пры кан цы жнi ва. 24. Ка зац кi афi-
цэр скi чын. 25. Сель ска гас па дар чая ма шы на для ачыст кi 
збож жа ад мя кi ны, пы лу пас ля ма ла цьбы. 26. Скрын ка 
на вы бар чым участ ку. 27. Пу чок зла ма ных i за кру ча ных 
сцяб лiн жы та, знак шкад лi ва га ча ра дзей ства. 28. Вуз кая 
па лос ка зям лi.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

Уво сень за стол про сiм!
Пры свя ча ец ца Свя ту ра бот нi каў сель скай гас па дар кi

Пом нiць, ша на ваць, га на рыц цаПом нiць, ша на ваць, га на рыц ца  ��

Два по лi

К У Л І Н А Р Н Ы Я  Х І Т Р Ы К І

По лем, шы ро кiм i не аб сяж ным, ус пры ма ец-
ца на ша жыц цё. Спе лая зба жы на ды ня кiд кая 
на фар бы кве цень ме жа ва га раз на траўя ства-
ра юць яго не паў тор ную сут насць, мi ла вiд нае 
ха раст во. Та му i ўспа мi ны, згад кi пра пе ра жы-
тае i прой дзе нае час та цяг нуц ца да род ных 
края вi даў, да воль ных па ля вых аб ша раў, дзе 
спеў жаў ру ка ле там, а ўзiм ку зi хат лi вая снеж-
ная бель вы клi ка лi тра пят кое за хап лен не.

У пес нi «Два по лi», якую на пi са лi Ана толь 
Вяр цiн скi i Эду ард Ха нок амаль тры дзе ся цi-
год дзi та му, жыц цё выя шля хi-да ро гi на шых 

ге ра iч ных па пя рэд нi каў ар га нiч на пе ра пля-
та юц ца з па ля вой пра сто рай, шмат аб лiч най 
i су пя рэч лi вай. Тут па дзеi раз горт ва юц ца па-
чуц цё ва на сы ча на, дра ма тыч на. Паэ тыч ны 
тэкст па дае асоб ныя фраг мен ты му жан ня 
i са ма ах вяр нас цi. А му зы ка гу чыць ме ла-
дыч на, на пеў на, нi бы ўваск ра шае ў па мя цi 
эпi зо ды мi ну лай вай ны, толь кi ў пры пе ве ўзнi-
ка юць на бат ныя гу кi. I гу чаць яны як услаў-
лен не не па мерк ла га подз вi гу на шых баць коў 
i дзя доў.

Пад рых та ваў Мi хась ША ВЫР КIН.

Ад сы на со неч най Ар ме ніі
Ад шчы ра га сэр ца він шую ве тэ ра наў бы ло га кал га са «Свет лы шлях», а за ад но ўсіх хле-

ба ро баў ця пе раш ня га СВК «Дуб ня кі» (в. Ку ка ва) з Днём ра бот ні каў сель скай гас-
па дар кі і пе ра пра цоў чай пра мыс ло вас ці. Жа даю ўсім на шым вяс коў цам моц на га 

зда роўя, даб ра бы ту ў сем' ях, а так са ма свя точ на га на строю з на го ды ўра чыс тай 
па дзеі. Бу ду вель мі ўдзяч ны, ка лі заўт ра ў вяс ко вых ха тах загу чаць не толь кі 
бе ла рус кія пес ні, але і пес ні ма ёй род най Ар ме ніі.
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З па ва гай, Ула дзі мір Ва га на віч ГРЫ ГА РАН, стар шы ня СВК «Дуб ня кі» Ган ца віц ка га ра ё на.


